


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ِبّرّدت ©
 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف رف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 0 ا
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ دع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ' ةجوئبخملا تاياكحلا»
 زركشلا يصل ل 0

 و و ا 4-6

 رؤرخلا

 «٠ ف5 توقع يني و ا

 يليمول تريور : موشرلا عّضَو

 نوما تتانتشبا ةستككم



 هولا كسلا ٌّيِبَّصلا

 قوق نا هعشا تفيطل ٌلجت كانُم ناك هنأ ىكشي

 ٌةَوالَح» اهُمْسا ٌةَفيِرَظ ٌةِجْوَر ُهَل ثئاكو ءاًرَمْخَأ

 ل

 هيد اسس ربوع ع يريدوا# 8 كيرا د
 يف ءامُهَدُخ و هيكل ةيالكتو رمخلا قرف يقع

 او ل ٌةَفيِدَح هب طيِحُت هريِخَص ِتْيَب

 دع قي قو هدم فيلا 4 4 يع
 ةيلسع ةوالخ هتَحوَرَو رمحأ قوقري ناكَو

 ءاهراهزأَو ٍةقيِدَحلا ٍراجْشَأب ةيانعلا يِف امُهَتْقَو ِنايِضْقَي

 ٌنايْبِص امُهَل ْنُكَي مل ُهّنأِ ةيِوَدَيلا ٍلاغش ْدَألاَو ةءارقلابَو

 .ْمهِتييْرَتب ِناَمَتْهَي ٌتانَب الَو





0 
 أَرْقَي اًسِلاج ُرَمْحَأ ُقوُقْرَب ناك ماّيَألا ِدَحَأ يف 2356

 50 0 بها سا ع سيب ع د و

 .ٌركفتو ٌزْرَطَت هراوجب ةسلاج َةَيِلَسَع ةَوالَحَو

 و ه مص

 «تلاقو ءرقخأ قوُقرَب ىلإ ةَيِلَسَع ةَوالَح ْتَنَعَتْل
 ميه 6 منا ىو ساو ب عكس سوهو ف 4#

 نأ ْدَوَأ ْمك ..ْمُهَبِحُت اًضِيَأ 2َْنَأَو ..دالؤألا ّبِحأ ىَيَنإ»

 مس ع و

 (.ٌيِبَص اَنَل َنوُكَي

 00 عع 505 26 2 كوع كو
 ال نوُكَي فيك ..نكلو» :ذفغلا .قوفأي لاق

 (!؟ ِيِبَص

 نم اًريِغَص ايِبَص ُعَبْضأَس» :ُةَيِلَسَع ٌةَوالَح ْثّلاق

 ُهَفَأَو ءبيبّزلا َّنِم ُةانْيَع رَّكّسلاَو ٍضْيَبلاَو ٍقيِقَّدلا
 (.رّكّسلا ّنِم ُةُفَطْعِمَو :نوثللا رشق نم ُهَمَفَو





 ركشلا ُةَيِلَمَع ةَوالَع ْتَْجَرَم «خّبطملا يِفَو
 .ٍضْيَبلاَو ٍقيِقَدلاب مِعاَنلا صيبا

 ْتَحَنَضف «ةنيجَعلا ةّيِلَسَع ةَوالَح تَّدَحَأ َكِلَذ َدْعَب عا 0 ار ا م و رب و اا 1 د

 .ٍنالجرو ٍناعارؤو ُسأَر ُهَل ءاليِمَج اييَص اهْنِم
 ا
 تعصوو

 كيرف نيا ا«
 :ةريعبص :ةيكيصض

 ىلَع ََريِغَّصلا ّيِبَّصلا ُهيلَصَغ ةوالخ





 هسوما سرع دب ةوضرع نا تخدع 8 سدد رع رب

 .ٍنينيعلا ٍناكَم يف ٍنيَتَريبك ٍنيتبيِبَز تَعضَو م

 .هَقْنَأَو َّيِبَّصلا مك ءِرَفْضَألا ِنوُمَْللا رْشَق ْنِم ْتَلَكَمَو

 ةانزأ «ضتيبألا ٍرْكّسلا َّنِم اًفَطْعِم بصل تقبلو

 .دّوْسَأْلا ٍبيِبَّزلا نم

 يرزق نيو يلا ىلإ اهيقف ةودلع ترق 0 ا ا رة 2 ل ع وص اذ فو مارس
 ع خخ عل و هم ودوم برك 2 فب عما و

 ضَيِبأ ةفطعم «ِناَريِغَص ُهْمَفَو ُهَفْنَأَو ءِناَتَليِمَج هانّيَعَف

 .ٍناَتَليِوَط ُهالْجِرَو ِنْيَيوَق ٍناوُدْبَي ُهاعارذَو «ٌمِعان





 «ِنْرُفلا يف ّراثلا ُةْيِلَسَع ٌةَوالَع ْتَلَعْشَأ ءَكِلّد َدْعَب

 .ٌريِخّصلا يِبَّصلا اهَقْوَقَو «َةَريِغّصلا ةّيِنيَّصلا هيف ْتَلَكْدَأَو

 ..ريْغَص ٌِّبَص يِ ُنوُكَيَس» :ئداه ٍتْوَّصِب تلاقَو

 ءِنوُمْيللا ِرْشَق نم ُهُمَقَو ُهُفْنَأو «بيبَّزلا نم ٌءانْيَع
 (ُرَكُس ُرّكس :هيِمَسْأَسَو ..ركّسلا َّنِم ُةُفطْخِمو 0 0 3 0 26

 ُحَرَملاَو ءِنْرْفلا باب ٍنانَح ٌلكب ٌةيَِسَعٌةَوالَح ْتّقَلْع
 6-5 هضم ا #2 قع ل + 5-0700
 .ٌريِغَص َدَلَو اهِجْوَرِلَو اهل نوُكَيَس ُهْنأِل ءاهّبلق المي

 رع “ -ةقايبب دف ا يب... ةقاإ لوبا ون و د ع

 يِجوَرِلَو يل نوكيَس» :كحضت َيِهَو اهسفنل تلاق

 «!!ٍلاجّرلا لَّصفَأ ْنِم الجر اَمْوَي ُحِبْضَيَ ءسرادّملا





 ُريْخَت ٍنْزْفلا ُةَرارَحَو ءٍةعْرْسِب ُتْقَولا ىَضَمَو
 .ٌرُكَس ٌركَس ٌريِغَصلا ّيِبَّصلا

 ْنِم يداي افا انْوَص ُةَيَِسَع ٌةَوالَح ْثَحِعَس هَْجَهَو
 ..انُه ْنِم ٍةعْرَسي ..ينوُجِرْخَأ ينوجرخأ» :نْزْفلا ٍلخاد

 اوُحَتْفإ ..!ٌقرَتخَأ نأ َلبَق ينوُج رخأ ..ُرّكَس ُرَكَس ُدَلَولا انأ

 «..ٌرّكَس ركش ُدَلَولا انأ ..!جْرخَأِل بابلا

 رّكُش اهِدَلَو ٍتْوَص عامّسِ ةَيَِسَع ٌةَوالَح ْتَحِرَف
 ...ٌركَس ٌركَس انأ» :ِنْرْقلا لخاد نم يِدانُي كس

 «!انه و قو رخأ





 َتْرَّصلا َعِوَسَو «ٌحَبْطَملا ُرَمْحَأ ُقوُقَرَب َلَخَدَو

 ٍةعْرْسِب ينوُجرخأ ..انُه ْنِم ينوُجرخَأ» :يِداَني ُهَسْفَ

 ..ٌقرَتْحَأ ْنَأ َلْبَق يزوج رخأ ..ُرّكَس ُرَكَس انأ ..انه

 «! َجُرْخَأل تابلا اوُحَتْفا

 .هَباَب ْتَحَََو ءِرُفلا مام ةَيِلَسَع ٌةَوالَح ْتَعَكَرَو
 ءاَعرشم ُرَّكْس ٌرّكُس ٌريِغَّصلا ُِبَّصلا َرَمَك ؛كاَذيِح

 قوقزب اهِجْوَرِل ْتَلاقَو َكيِلَسَع ٌةَوالَح ْتَحِرَق
 ليم وك كاد .رّكس رّكس ىلإ رظْنا ..ٌرَظْنا» :رّمْخَأ

 مر

 (.ٌركَس ُرْكُس اَنُدََو اذه ..!!ٌعيِرَسَو طِشَنَو





 يف ثقليو ضزتت زيني دك ركض قو
 لاقَو رمشأ قوُقزَبو ةيلَسَع ةواكح ىلإ رو بطلا

 «ةيرتلا قف كش ابأ لقت دكقنلا» ابق

 ٌركس رك ُهْنِ َرْمَقَف اح وُتْفَم خّبطملا ُباب ّناكو

 ٍقيرَطلا ىلإ ٍةعْرْسب اًجراخ

 ءرَمْحَأ قوُفَي اهجْوَر ىَإ ُةَيِلَسَع ةَوالَح ْتَنَقَلاَ
 ٌرَكس» :ٍبِرَطْضُم ٍتْوَصِب ثّلاقَو ٌعّرَملا ُهْؤَلْمي اهُّبََكَو

 هَ .هْيَلَع ةَريِطَح ُقيِرَطلا .ٍقيِرَطلا ىَلِإ َجَرَخ ٌركُس

 ب يبا

 . ةيوشلا لإ



 - 2 يح ا --- <

 ع

 كل



 .ٍليوطلا عراشلا يف ٌركُس ٌركَس ىَرَج

 .ُةَيِلَسَع ٌةَوالَح ٌةفيِرَظلا ٌةأْرَملا ُهَءارَو ْتَرَجَو

 رمخأ ُقوُقْرَي ُفيِطَللا لُجّرلا هءادَو ىَرَجَو

 اي ..ٌركَس ٌرَكَس ايا : :ٌحيِصَي ُرَمْخَأ ُقوُقْرَب َناكَو

 ..0!؟يرْجَ اذامل ..فق ..فق ::تقيرالا ٌليِمَجملا

 َكَّنِإ ..َكْيَلَع ٌةَريِطَخ ٌقيِرَطلا .ِتْيَيلا ىَلِإ ْعِجْرإ»

 «.ِتْيَبلا ىَلِإ ْذَع . .ٌريِغَص

0 





 ءارّولا ىلإ رف ىلَب قوتي مل ركش رس نيك
 :حاصَو ؛«(يرْجَي) وُذْعَي َوُهَو

 (يِنَمَحْلَت ْنَل ..رجا ..رجا)»

 (يِنَكر دن ْنَلَ ..ٌتِيَرَج امُهَم»

 نكس ْنَل»

 «! ٌعيِرَّسلا 0 اند

 .دب قكل ذأ زتشأ فوزي خيقشي لَ
 .هَكِسْمُت ْنأ ُةَيِلَسَع ةَوالَح ْعِطَنْسَت ْمَكَو

 ىَلِإ ٍةدْؤَعلا ِءادن ىلإ ُرَكُس ُرَكش ٍْبِحَتسَي ْمَلَو
 :ثيبلا

 ا





2 

 .يِرْجَيَو يِرْجَي ٌركس ٌركس ٌرَمَتْس

 ٌكاَضِيَبلا ُةَريِبَكلا ُةَرَقَبلا تلق ءِقيِرَطلا يِفَو

 .«ةَراقَب ةَرقَبا اهّمْساَو
 ع يب م وكءو وّدمو كر نع 2 روع 5 1.
 اهيأ ..عيرسلا ركس ركس اي» :ةَراقب ةرفب تلاق

 ..يماعط َمْوَيلا َتْنَأ ..فنق ..ثفق ..ديِذَللا ٌوْلُحلا ُدكَولا
 كم واإام 12 مف هع هن ر 4 يشن و
 َكَعَقَْي ْنَلَو ءَّكِب ُكِسْمَأو َكُكِرْدَأَس .يِئادَع َمْوَيلا َتْنَ

 «.ضْكَّرلا

 يرجي ٌرمفساَو يغرس نوي از رك ٌركش نك
0 

 .يرجَيَو

35 





 :يِرْجَيَوُهَو ُرَكَش ُركُس حاصَو
 ا فيِطَللا َلُجَّرلا ٌتَقَبَس َْقَل»

 َكْيِلَسَع ةَوالَع َةفيرَظلا ةأْرَملا ُتْقَبَسَو ٌرَمْحَأ

 829 ةرهب ءايقتبلا ةرقلا ٌقبْسأ َنآلاَو

 :اهَل لاو ةَراََب ةّرَقَب ىلإ ٌرُكْس ٌركْس َرظَنَو
 (ينيِقَحْلَت ْنَل ..يرخا ..يرخا»

 (ينيكِر د ْنَلَق ..ِتِيَرَج امُهَم»

 5200 ْنَل»

 01م نيرا 2ك رك انأ»

 دي زعل أ يانج اركب عطتت علو
 فاق عحقت# علو

775 





 .وُدْعَيَو ..وُدْعَي ٌرَكَس ركَس ٌرَمَتْساَو

 ٍفْزْعلا وُد ُريَِكلا ٌُناصحلا ُهَلباق ءِقيِرَطلا يِفَو

 .«نوضخلا ناصع ةَمْشآَو «ليوطلا

 ه0 وّويو وّدنو نوع ل اق
 ..عيرّسلا ٌركَس ركس اي» :نوصخلا ناَصِح ل

 َموَيلا َتْنَأ ..ثففِق ..ثفنق ..ُديِذّللا ٌوْلُحلا ُدَلَولا اهي
 كب ُكِسْمَأو َكُكِرْدَأَس .يِئادَغ َمْوَيلا َتْنَأ ..يياعط 5 2 2 هع 5

 «.ُبَرَهلا َكَعَفْنَي ْنَلَو

 عمور كرم و ع هوو ده ان راسو رتب وا 2 ني

 ..ودعَي ٌرَمَتْساَو ءهِتعَرَس ْنِم َداز ٌركس ٌركس نِكل
 عمم
 ..ودعيو

 الإ





 يك هل و ا 0 يع نان
 ةلدّسع َةَوالَح ةفيرظلا أ ملا تكتفبس

 هيلا 2 85
 3 0 و

 ضكرَي : شكري ةئاو كش ركف صو

 ٌرّمحأ قوقَرب ا( َقوُقْرَب تفيِطّللا َلُجَّرلا ُتْقَبَس ْنَقَل قس ْنَثَل»
522 3 5 

 0006 4 5 مب  ةءاضْيَبلا ةّرَقَبلا  ٌتَقَبَس 6 1
 ٌةَراَقَي ةَرَقت

 تاَصحلا ٌقبْسَأ َنآلاَو
 2 َريبكلا ناصح ا

 و 6 َريِبكل

 «.نوصخلا ناصح 9

5 

 ُهَل لاقو «نوصخلا را 3 ٌرُكس َرظَنَو

 «ينقَحلت ْنَل ِر 9 ةمحلت ..رجا ..رجأل

 امُهَم»
 0 00 2 هبت

 تسي وعم

 ْ "..يِنكِسْمُت ْنَل
 «!ةيرلشلا زكش كش ٍِ وَّبعو دّورش انأو
 هوي ّقحْي رود اب نأ ةوضقلل وخلا اصيب عني مَ





 ُروُرْغلاو ءضُكْرَيَو ُضُكْرَي ُرّكس ُرَكُس ٌرَمَتْساَو
 .عيِرّسلا ِهِضْكَرِل ُهُولْمَي ُديِدَّشلا

 ..ينَكسْمُي ْنَأ ٌدَحَأ َميِطَنْسَي ْنَل» :ٍروُرْغ ٌلُكب لاق

 «.ٌعيِرّسلا 1 0 انأ..يِنلُكَأَي نأ دعا دنع ل

 ايلَت قربك ٍةَرَجَع َدْنِع لاق ءقظحّللا ِهِذَع يِفَو
 .«وبيلاعَت ُبَلْعَت» ُهُّمْسا ءارِكاَم

 ..ٌعيِرّسلا ُرّكَس ُرَكَس اي١ :ٌراّكَملا وُبيِلاعَت ُبَلْعَت لاق
5 2 9 539 3 

 3 ا 01 #
 (..فق فق ...ٌكتيامح اًضْيأ دير

 ارد





 دو د يدع 2 نق و وطد ةكو
 هِتِعْرَس ْنِم ديِزَي َوهَو «ِروَرغ يِف ٌَركَس ركس حاص

 اس ع 1 2 كح 5
 ةرقبو مك يركب رَمحأ نسيسلا

 ْنَأ اوُعيِطَتْسَي ْمَلَو .نوَصُحلا ناصحو ةَراَقَب

08 
 هو

 3 نوُكردُي َن
1 

 1 .يب اوُكسُي نأ اوميِطتشَي ْمَكَو

 هي <
 (يِنَِبْسَي ْنَأ ٌدَحَأ َعيطَتْسَي ْنَل ..وُبيِلاعَت ُبَلْعَت اي يِنَقِْسَت

 َّنِكلو رّكش رّكش َءاَرَو وُبيِلاعَت ُبَلْعَت َضَكَرَو
 .َعَرْسأَو عَرْسَأ يجي ناك ٌركْس ٌرْكْس هع.

7 





 :حاصَو (يِزَجيلا) ِوْدَعلا ِنَعُركْس ُرَكْس َْقَوَتيْمَلَو

 هينا قوق ٌفيِطّللا َلُجَّرلا ُتَقَبَس ْدَقَل»

 ةَيِلَسَع َةَوالَح َةَقِرَظلا ةآزَملا ُتْقَبَسَو

 هةَراقَب ةَرَقَب ءاضّيبلا َةَرقبلا ُتَقَبَسَو
 ءِنوُصْخلا ناصح َريِبَكلا ناصحلا ُتََبَسَو

 و
 :..ريبلاعك تلفت قيس َنآلاَو

 ورْغب هَل لاقو هوُبيِلاعَت بَلْ ىلإ رك ُرَكْس َرظَنَو
 «ينقحْت ل ..رخإ ..رخب
 (يِنَكرْذُت ْنَلَف ..َتْيَرَج امُهَم»

 ) 5 ل ْنل»

 «!ٌميِرّسلا ُرّكَس ُرَكَس انأ»

 رخل





 عسا «يرخَي ما يلا ركش كش نك
 .ةءارو يرْجَي وُبيِلاعَت ُبَلْعَت

731 





 يِطاَّشلا َدْنِع َفَّقَوَف ءِرْهْنلا ىَلِإ ٌركَس ٌركَس َلَصَوَو

 َسْيَلَو َرْهَلا ٌريَعَأ فْيَك ..؟لَعْفَأ اذاَم» :ِهِسْفَتِل ّلاق

 «!؟ٌةَرَطَنَق ِهّيَلَع ٌتَسْيَلَو ءرسج هيَلَع

 بزُقلاب َتفَقَوَو اَضْبَأ وُبيِلاَعَت ُبَلْعَت َلَصَوَو
 اسأ ْنَأ َنآلا ٌديرُت له» :ةلَاَسو نك رك

 «.اًرئاح َكارأ

.» 5 

 ىوشخا
 . م
2 

 ان ؟ىِنَدِعاسُت ْنَأ ُديِرُب اًَحَأ» كش ك2 لاق

 ىَلِإ ُتْلَرَت اذإ .ةحابّسلا ٌعيِطَتْسَأ ال يَّنِكَلَو ُميِرَّسلا ٌرّكَس
 57 ًًك وع
 ىَيَدَعاَسُم اَقَح ٌديرَتأ .

 هروع رع

 رثَأ .ُهَروُبُع َعيِطَنْسَأ ْنَلَو هُقَرْغَأَسَف هلا
 «.ر تلا ِروُبُع ىَلَع يندِعاس ْنَدِإ ..!؟وُبيلاعَت ُبَلْعَت اي





 ُعيِرَّسلا ُرَكَس ُرَكُش اي ْرِففإ» :ُبيِلاعَت ُبَلْعَت باجأ

 ءىَرخألا ِةَمّضلا ىلإ َكِ ُريغَأَسَو يلد ٌقَْق سِلجاَو
 الَو ٌكَيِلَسَع ةَوالَح الَو ُلَمْخَأ ُقوُقْرَب َكِب ُقَحْلَي الق
 « نوضفللا ناصح الو ٌةراَقَيةَوَعَ

 ىبيِلاعَت ٍبَلْعَت ٍلْيَد ٌقْوَق َسَلَجَو ٌرَكْس ُرَكْس َرََق

 ْنَلَو ِرْقَتلا ىَرْجَم (ُرْيَْيَس) ُزاْجَيَس ُهَنَأل حف ّوُهَو
 خلو هلمخلا قوتزي ةكوقت ل3 بلع لق والخ ةقكلا

 .نوصخلا ٌناصِح هَل َلِصَي لَو ٌةراَقَب ٌةرَقَب ُةَكِرْذُ

 ةَمِض ىَِإ ُحَبْسَيَاَدَبَو ءءاملا ىَلِإ ولعت ُبَلعَت لَ
 .هلْئَذ َقْوَك احِرَق ٌسِلاج ُرّكَش ْرْكْسو «ىَرخألا رْمثلا





 «ُخبْسَي َوُهَو رّْنلا يف ةَفاَسَم وُبيِلاعَت ُبّلعَت َمّدَقَت
 ُليِقَي َتْنَأ ..ُعيِرّسلا ُرَكْس ُرَكس اي» :لاقَو ُهَسْأَوَرادَأ َمث
 يف ُعَقَت َفْوَس َكِلْمَح ْنِم يِلْيَذ َبِعَن ْدَقَلَو ءيِلْيَذ ىلَع

 «.يِْفظ قْؤَك ُسِلْجاَو زف .ُقَرغتَو ءاملا
 «وئيلاعَت بلخت رهط َقْوَف سَلَجَو رَكش كشر

 . رحل تلا ةَّمض َوخَت جاهتيا يف نهتم نبع





2 

 ًةديِدَج ةفاسم َمَدَقَتَو «ُحبْسَي وُبيِلاعَت ُبَلعَت ٌرَمَتْس
 .ىّرخألا ٍرَهْنلا ٍةَفِض َءاجِت

0 

 ..ُيِرّسلا كس ُرّكُس اي» :َلاقَو ُهَسْأَر َرادأ مَ
 د تنال دعا ا تلاع هك 2 1 ع

 َكِلْمَح ْنِم يِرْهظ َبِعَت دَقْلَو ءيِرْهظ ىلع ليقث َتنأ
 قل دع عت و م نا هوك 0 4# رفعو ا نع رش
 «.يفنأ قوف سلجاَو «زفقا .قّرْعَتَو ءاملا يِف طقُسَتَسَو

 02 هم

 وُبيِلاعَت بَلْعَت ٍفنَأ َقَْف َسَلَجَو نكس ٌرَكَ رفق
 .ىّرخألا ةفَضلا نم برتقا هنأ اَحَرْف َدادْزا ِدَقَو هل ا ف د د ب ا قس وق ل دولا هن





 مَنِ ىّرخألا َةَّمَّصلا ىلإ ويلات تلقت ضو

 اي وُبيِلاَعَت ُبَلْعَت اي َتْفَقَوت اذامل» 5 كس ةلاقن كاك كرت هيطاذلا ىلع عيضأ ان
 (!؟ يِقيِدَص

 كلت قوش كاك مو قتيلاعق تلقت لاق

 «ءاوَهلا يف ايلاع ٌرَكْس َرَكس وُبيِلاعَت ُبَلْعَت َفَدَقَو

 ذي ويلات بَ يلع ل ا ل ا ات





 (! يِعْبُر يِنِم صَقَن َنآلا» :ُرْكْس ُرّكَس حاصَو

 يف اًيلاع وُبيِلاعَت ُبَلْعَت هب َفَدَك يذلا ِةرمِلَو
 .هْبَكَف َنْيِب ُهَمقَلَت مث ءءاوّهلا

 «! يِفَصِن 2 َصَقَن ّنآلا» :ٌركس 1 َحاصَو

 يف اًيلاع وُبيِلاعَت ُبَلْعَت هب َفَدَق لَا رمل
 .هنانْسَأ َنْيَب هْكِسْمُي َداَع َّمُث ءءاوّهلا

 ُهَنالَث ينِم ْثَصَقَن َّنآلا» :ُرَّكُش ٌرّكُش حاصَو

 «!يِعابْرَأ

 دع وع ف

 اًيلاع َرّكَس َرْكَس وُبيِلاعَت ُبَلْعَت َفَدَق ِةَعباَّرلا ِةَرَملِلَو

 !ُهْنِم ىَقَبَي ام ََهَّلا ءَِف يِف َطَقَس امّئيِحَو .ِءاوّهلا يِف

 اعد ل قب هذيلا كيش كش ةئشت ل كلذ َدْمَب
 .اني وقي ٌرورغَملا ٌركس ٌركس عّمسُن مل« لد د









 «ةبوبخملا تاياكجلا» ُةَلِسْلِس

 مازقألاو جلّتلا ضايب -
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو جلتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزمر -
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا -

 نيستا
 ةريبكلا ةتفللا - 7

 قالو ةرردفلا كانك

0 0 

 دايك

 ثاللثلا تازنعلا -

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا

 ةمئانلا ةريمألا - 11“

 لزنوبار ١5-
 ّيِهّذلا رعّشلا تاذ ١6-

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -7

 ةيلوصافلاو ماس ١١-

 لوفلا ةَّبحو ةريمألا ١8
 ةّيرحّسلا ردقلا -

 عدفضلاو ةريمألا

 ّيبهّذلا توكتكلا ١
 رورغملا ٌيِبَّصلا 1

 نسوا
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -4

 بيرغلا رئاطلا

 و
 ريْغَّصلا اموت -71

 روطاربمإلا بوث 8
 ةريغَّصلا رحبلا سورع -9
 كر

 كلارا ١

 ةريهُز 07
 ةباغلا قيرط -8
 لبجلا ريسأ -"5
 ريغّصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار -"
 جتا ةكلم -00
 ةبيجعلا ةبلعلا -8
 راّثلا رئاط "4

 درمرلا دم 4
 ناحلألا ريمأ ١-

 فيّرلا رأفو


